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ÖRÖKÍTÉS 
 

 

Moholy-Nagy-díj- és címátadó ünnepség 2018 

November 21-én 18 órától került sor a Moholy-

Nagy-díj átadására és az Őszi Címátadó 

ünnepségre a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, 

a közelmúltban elkészült új épületrészében, a 

MOME TWO-ban.  

Az idei díjazott Barabási Albert-László fizikus, 

hálózatkutató, aki ez alkalomból előadást is tartott 

a közönségnek.  

 

 
 

Az est folyamán köszöntötték az elmúlt félévben 

habilitált oktatókat, köztük a Magyar 

Formatervezési Tanács elnökhelyettesét, Koós 

Pál Ferenczy Noémi-díjas formatervezőt, egyetemi 

docenst, a MOME Design Intézet 

intézetigazgatóját. 
 

 
Fotó: Lakos Máté 

 

Az est zárásaként az ünnepség keretében rendezett 

kiállítást lehetett megtekinteni.  

A kiállítás katalógusa megtekinthető: 

http://www.mome.hu/images/2018/hirek/online_katal

ogus-ilovepdf-compressed.pdf 

 

Örökítés – Egy művészcsalád alkotóvilága 

A Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Design 

Kulturális Alapítvány szervezésében nyílt meg az 

ÖRÖKÍTÉS – Egy művészcsalád alkotóvilága 

című kiállítás november 28-án 17 órakor a Pesti 

Vigadó V. emeleti kiállítótermében. Feledy Balázs 

művészeti író mondott megnyitóbeszédet, a tárlat 

kurátora Sára Ernő grafikusművész, az MMA rendes 

tagja. 

 

A kiállított munkák között Lelkes Péter DLA habil. 

Munkácsy Mihály-díjas formatervezőnek, a Magyar 

Formatervezési Tanács tagjának emblematikus 

munkái is megtekinthetők.  

 

+ ID. LELKES ISTVÁN festőművész I + LELKES 

DERGÁCS MÁRIA festőművész I LELKES ISTVÁN 

festőművész I LELKES LÁSZLÓ építész, 

fotóművész I LELKES PÉTER formatervezőművész I 

+ LELKES ANDRÁS festőművész I + LELKES 

MÁRIA belsőépítész I VARGA - LELKE S ANNAMÁ 

RIA reklámgrafikus I LELKES A. GERGELY 

festőművész I LELKES MÁRK szobrászművész I 

LELKES BERNADETT formatervező mérnök, 

fotográfus I LELKES BORBÁLA könyvtervező, 

képgrafikus 

 

A kiállítás megtekinthető 2019. január 27-ig, 

mindennap 10–19 óra között.  

Helyszín: Pesti Vigadó  

(1051 Budapest, Vigadó tér 2.) 

www.vigado.hu 
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E2O ergonómiai ötletpályázat 2018 

A Magyar Ergonómiai Társaság 2018-ban ismét 

meghirdetett E2O ergonómiai ötletpályázatára nyolc 

hallgató egy-egy pályamunkája érkezett be. A 

pályamunkák értékelését és a díjak odaítélését a 

pályázati kiírásban megadott szempontok alapján 

szakértői bírálóbizottság végezte. 
 

 
 

Díjazottak: 

1. díj: Németh Hajnalka (Soproni Egyetem, Simonyi 

Károly Kar): UV-szint-mérő telefontok és alkalmazás  

 

2. díj: Kopacz Gyöngyvér (Soproni Egyetem, 

Simonyi Károly Kar): Konyhai szűrő  

 

3. díj megosztva:  

Németh Eszter (Soproni Egyetem, Simonyi Károly 

Kar): Hordozható kontaktlencse-tároló 

Sütő Áron (Soproni Egyetem, Simonyi Károly Kar):  

Nomád Park – Utazótáska  

 

Különdíj: Németh Hajnalka (Soproni Egyetem, 

Simonyi Károly Kar): UV-szint-mérő telefontok és 

alkalmazás 

 

Az első helyezett 2019-ben részt vehet a 33. 
Ergonómiai Nyári Egyetem (ENYE) rendezvényen, a 
második és a harmadik helyezett és a különdíjas 
könyvjutalomban részesülnek – ezúton is 
gratulálunk! 

 

Az ünnepélyes díjátadóra november 30-án 14 órától 

került sor a Soproni Egyetemen. 
 

 
Fotók: Horváth Péter György, Tolvaj Vera 

 

 

Nemzeti díjak, ösztöndíjak 

 

Magyar Formatervezési Díj 2018 

A díjátadást követően is a figyelem középpontjában 

maradnak a Magyar Formatervezési Díj elismertjei. 

A díjazottakkal készített mini riportfilmek minden 

évben a legsikeresebb tartalomnak bizonyulnak 

közösségimédia-felületeinken. Mivel a díjátadó zárt 

körű rendezvény, a közösségi összetartozást erősíti 

Facebook-oldalunk követőiben, hogy az eseménnyel 

egy időben nézhetik a díjazottakról készült 

miniportrékat. A díjátadás estéjén öt-öt perces 

eltéréssel időzítve jelentek meg a videók, melyek 

több tízezer embert értek el. A legtöbb eléréssel a 

mobiljurta-rendszer videója rendelkezik, ami 27 700 

Facebook-felhasználóhoz jutott el, de a többi 

tartalmat is sokan látták. Idén a riportfilmek mellett 

első ízben animált portrék is készültek a 

díjazottakról, Klement Csaba munkái, melyek plusz 

kommunikációs eszközt jelentenek az elismertek 

számára, illetve jelenleg is láthatók a díj Facebook-

oldalán, ezzel is erősítve a díjazott alkotókra és 

alkotásaikra irányuló figyelmet. 
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Kora ősszel elindult a Magyar Formatervezési Díj 

Instagram-oldala is, mely mára közel ezer követővel 

rendelkezik. Eddigi kommunikációs csatornáinkhoz 

képest még aktívabban tudja megszólítani a 

fiatalabb célcsoportokat, mind a szakmai, mind a 

befogadói, felhasználói oldalról. Ezen a felületen 

megjelentek olyan kulisszatitkok is, mint például a 

díjátadás előkészületeinek fotói, de az idei díjazottak 

mellett archív fotóanyagok is elérhetők az oldalon, 

ezzel is készülve a Magyar Formatervezési Díj 

alapításának negyvenedik évfordulójára, melyet 

2019-ben ünneplünk. 
 

 
 

Kövesse Ön is a Magyar Formatervezési Díj 

Facebook- és Instagram-oldalát, és értesüljön 

közvetlenül a legfrissebb információkról:  

 

facebook.com/magyarformatervezesidij 

instagram.com/magyarformatervezesidij 

Design Management Díj 2018 

A Design Management Díj jubileumi évében díjazott 

sixay furniture vállalat a kilencvenes években 

alapított bútoripari vállalkozás, mely az évek során 

nemzetközi jelentőségű, komoly szakmai 

elismertségű céggé fejlődött, melyre töretlenül 

jellemző a designmenedzsment-szemléletű 

vállalatirányítás, mely meghatározza a stratégiai 

fejlesztési lehetőségeket.  
 

 
Fotó: Flashback Photo Kft. 

 

Egy interjúban Szikszai László terveikről elmondta: 

„Most a kölni nemzetközi bútorkiállításra készülünk, 

többek között egy új ágykonstrukcióval. Nem is 

hinné az ember, de a világon csak ágyból mintegy 

kétszázezer modell van forgalomban. Cégünk 

beruházás előtt áll: Kópházán szeretnénk egy 

prototípusüzemet, bemutatótermet, és 

természetesen a »sixay« team számára az irodai 

hátteret megvalósítani. Ez nemcsak egy »bázis« 

lesz, hanem olyan hely is, ahol számos felületen 

meg tudjuk majd mutatni a világról alkotott képünket. 

Rengeteg fát és egy biodinamikusan működő kertet 

is szeretnénk létrehozni.” 

A Szikszai Lászlóval készült interjú teljes 

terjedelmében a Kisalföld.hu oldalon olvasható. 

 

A jubileum alkalmából a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala valamennyi korábban díjazott, illetve 

különdíjban, elismerő oklevélben részesült szervezet 

számára ingyenes szellemivagyon-audit 

https://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/szikszai_laszlo_-_orszagos_dijban_reszesult_a_vilagszerte_ismert_formatervezo_ceg/2577944/
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szolgáltatást ajánlott fel, annak érdekében, hogy 

részletes elemzést kapjanak szellemivagyon-

portfóliójuk állapotáról, fejlesztési lehetőségeiről. A 

felajánlott szolgáltatással már több szervezet is élt. 

 

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 

Jelenleg a 2018. évi 

ösztöndíjasok beszámoló 

kiállításának, valamint a 

katalógus előkészítő 

munkálatai zajlanak. A 

tervek szerint 2019 

márciusában nyílik meg a 

tárlat a Zipernowsky 

Házban, mely tavaly is 

helyet adott az alkotók bemutatkozásának.  

Ezzel párhuzamosan a 2019. évi, 30. jubileumi 

pályázati felhívás előkészítése is folyamatban van. 

 

Design Hét Budapest 2018 – Mission: Design 

A 2018. évi jubileumi Design Hét Budapest 
rendezvénysorozat nagy sikerrel zárult, mind 
Budapesten, mind a vidéki helyszíneken.  
Előkészületben van a Design Héten forgatott 

promóciós film, bemutatására még idén sor kerül 

közösségimédia-felületeinken.  

Emellett megkezdtük a 2019-es fesztivál 

előkészületeit, stratégiai szakmai partnereink 

mindegyike elkötelezett az együttműködés 

folytatásában.  

 

 

 

Nemzetközi kitekintő 

 

BEDA 

Sor került a BEDA elnökségének novemberi ülésére, 

illetve Insight Forum rendezvényére, Kohut-Jankó 

Anna elnökségi tag beszámolóját következő 

hírlevelünkben olvashatják.  

 

Graduation Projects 

A visegrádi országokban végzett designerek 

Graduation Projects diplomamunka-seregszemléjére 

idén az október 31-i határidőig a négy országból 

összesen több mint 340 pályázat érkezett be 

formatervezés és grafika kategóriában. 

Előválogatásukat elektronikusan, két fordulóban 

végezte a nemzetközi zsűri, mely december 8-án a 

lengyelországi Cieszynben ülésezett, kiválasztva a 

legjobb, kiállításon is bemutatkozó diploma- 

munkákat.  

 

A bizottság tagjai 2018-ban:  

Csehország: Michaela Holubec Birtusová (3D), Filip 

Blažek (2D); 

Lengyelország: Filip Tofil (STGU), Czesława Frejlich 

(2+3D), Ewa Gołebiowska (Zamek Cieszyn), Michał  

Latko (SOKKA), Agata Korzeńska (IDEE); 

Magyarország: Balogh Balázs (Studio That’s it), 

Csire Géza (Maform Design); 

Szlovákia: Vojtech Ruman (2D), Marketa Novakova 

(3D). 

 

A kezdeményezés szakmai 

partnere a Magyar 

Formatervezési Tanács is, így 

részt veszünk a felhívás 

meghirdetésében, 

kommunikációs felületeinken 

népszerűsítettük a felhívást, 

illetve a bírálóbizottságba hazai szakértő tagokat 

delegáltunk, mind a formatervezés, mind a grafika 

területéről. A kiválasztott diplomamunkákból 2019. 

március 2-án nyílik kiállítás a Zamek Cieszyn 

designszervezet létrejöttének 14. évfordulója 

alkalmából Cieszyn várában tartandó rendezvényen, 

majd Varsóban, az Európai Design Fesztivál 

keretében, illetve nemzetközi kiállítás keretében 

mutatják be őket.  

 

https://www.graduationprojects.eu/en/news/80 

https://www.graduationprojects.eu/en/news/80

